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ExceUoiiissinu) Senhor

K ] 'ossã Exccilciicia mu tYo.v lionicns que coiiJiccon meus esfor-

ços de Jiã mais de viute ânuos por conquistar alí>'uma iustrucção.

Tenho trabalhado bastante e envelhecido na lida. Não sei se de

proveito me tem sido tanto lidar: sei, sim, que foi Vossa Excel-

lencia quem no anuo de i86g me julgou apto para mais do que

para o iu!j;lori<) mister, que me destinara uma sorte descaroavel

e avessa.

Hoje, desalentado, sinío-mc seui vontade de mais estudos, sem

estímulos eniiervadores. ]'ou conhecendo que de pouco ou nada

presta a iustrucção na epocha em que vivemos.

Criam-se piuíiues empreiios para homens, na phrase de um
nosso pensador, e não se procuram os homens para os empregos.

Isto não digo eu por mim, que pouco valho e para pouco sirvo,

mas pelo que por ahi vai

!

Feli'{mente, porém, não são estas ideias as do homem que ha

pouco ergueu na tribuna legislativa portugue-a um brado enér-

gico em favor dos mal remunerados mestres de Iustrucção pri-

maria, como quem conhece a fundo que sem aquella iustrucção

falta de base será qualquer outra; não são estas doutrinas as do

antigo e talentoso Lente da Universidade de Coimbra, amigo do

estudo e dos estudiosos.



Estes Quadros Históricos, que não primarão nem pela novi-

dade nem pelo estylo, serão talj'e:i o meu ultimo trabalho litte-

rario.

oAcceite-os pois. Vossa Excellencia ao ignorado andor, que,

como o Tântalo mj-thologico, almeja pelo fim do seu desterro em
Évora, sem jamais o tocar, como se lhe antolha, mas que é lem-

brado amigo e se assigna

'^De Vossa Excellencia

creado e muito respeitador

Évora, outubro de iS'j'j.

Q/lntouio l-Yaricisco Barata.



:iM\rRr,A, typ. de m. c. pa ^ilva

D. JOÃO I





QUADROS HISTÓRICOS

DAS

TRÊS ULTIMAS DYNASTIAS

A TOMADA DE CEUTA

Dias de lucto e dòr entristeciam Lisboa e o reino. E não era

o vasio da saudade de um rei que morrera a causa da tristeza

que se estampava nos rostos dos bons e leaes portuguezes,

nascidos com a primeira dynastia, endurecidos nas fragoas da

guerra santa contra o crescente em nome da cruz, se beni que

enervados pela ultima vergontea do tronco affonsino

«que fez fraca a forte gente.

Era que o lucto do reino, ermo de monarcha, pousava renitente

nas almas como de crepes cobrira as quinas do pendão de

Ourique. Um indefinido cuidado, que outra cousa não era se

não o temor da perda do pequeno reino conquistado a poder de

heroicidade aos mussulmanos, trazia cabisbaixos os homens

fortes, os guerreiros denodados da combatente dynastia de
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Aífonso I, que podiam perder os foros de homens livres quando

as garras do leão de Castella lhes dilacerassem a bandeira nacio-

nal, e a ponta da espada de seus guerreiros apagasse o nome
de Portugal dos mappas da Península.

Mas esse temor da perda do pequeno reino podia cambiar-se

na fagueira esperança de bem consolidada independência
;
que

a ninguém era dado soerguer a mais breve dobra do manto

escuro dos futuros destinos de Portugal.

O que sabiam os homens de então era que ha^•iam libertado

o solo da pátria, naturalmente comprehendida entre os rios

Minho e Guadi?âia, delimitando-a a nascente nas lindes divisó-

rias de Hespanha. O mar lhe marcava a ponente as raias além

das quaes, contra esse golfão ignorado, Deus sabia que varie-

dade de climas, de povos, de animaes, de plantas, de constella-

ções haveria !

Mas, historiemos, que rescendem aromas de muito gostar

estas memorias da pátria, que ainda é nossa.

O inconstante e formoso D. Fernando, ultimo representante

legitimo da estirpe cavalleirosa de Borgonha, deixara da mulher

de João Lourenço da Cunha, que também fora sua, uma única

íilha legitima, Beatriz, casada com D. João I, rei de Castella.

Da herança paterna a despojara o consorcio na Hespanha. Leo-

nor Telles, a viuva de um marido, a esposa de outro, a amante

de um terceiro sustinha o sceptro caído e derribado pela mão
da morte, se não era o braço de João Fernandes Andeiro, cas-

telhano de origem e, mais que muito, de nação.

Nuvens negras toldavam o ceu da liberdade portugueza e da

independência da pátria.

Tal como o bramir longínquo da tormenta, sussurra^^a na capi-

tal do reino o descontentamento popular. Para Castella propen-

dia com seus votos a nobreza do reino em maior numero. Os
filhos de Ignez de Castro, irmãos do morto rei, arrojára-os para

Hespanha a má vontade da incontinente Leonor, assassino de

sua esposa um d''elles, desgostoso o outro.
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D. Fernando não deixara successor. Uni príncipe ha\ia, po-

rém, filho natural de Pedro I e de Thereza Lourenço, adstricto

á milicia de Aviz pelo voto, mas á causa da independência na-

cional pelo sangue e pelo coração de brioso portuguez. João

havia nome o príncipe bastardo. E bemquisto era elle do povo

esforçado, assim como do clero, e não menos de grande parte

da nobreza do reino.

Defensor do reino se disse o Mestre de Aviz, esse príncipe

bastardo, filho de Pedro I.

Mas nos paços das Alcáçovas e nos de apar da se de Lisboa

reinava a rainha D. Leonor Telles, se com ella não partilhava

o mando supremo esse conde de Ourem, e se o sceptro dos

Aííonsos não era sustido da prostituição infamante. . . como o

povo acredita\'a.

A' campa rasa de madeira na egreja de Santa Cruz de Coim-

bra baixara, após trabalhada vida de combates, rescendendo

aromas de sanctidadc o primeiro Aflbnso: a esposa do rei La-

vrador por santa era já adorada do povo, que frescas em sua

saudade eram as lembranças de milagres c de virtudes immar-

cessiveis. Assim era que o povo portuguez de mãos olhos via

maculado o throno de seus monarchas em que Já havia marty-

res como Sancho lí, heroes como o primeiro c quarto Alfonsos

e o esposo clandestino da formosa immortalisada por Camões

«que depois de ser morta foi rainha.

De feição era o lance para o Mestre de Aviz ser bem querido

dos três estados do reino. Forçoso seria para isso salpicar o

seu brial de cavalleiro nas espadanas de sangue do assassinado

João Fernandes Andeiro, que sem vida lhe cairia aos pés ou

nos braços da regia amante.

Costumam os repúblicos estatuir máximas: de que os meios

são óptimos sempre que ao desejado fim conduzir possam. O
filho natural de D. Pedro I, que mais tarde salvaria Portugal
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da escravidão castelhana com o esforço de seu braço e animo

alevantado, assassinou a golpes de seu bulhão o valido estimado

da viuva rainha.

Contrastando com a primeira dynastia, que findara exânime,

após longos annos de prélios ensanguentados, a segunda, bapti-

sada em sangue desaffecto, prenunciava dias de invejável gloria,

não de todo limpos de sanguinosas nuvens, e sem embargo do

truculento desastre de Alcácer Quibir, que em seus arcanos o

destino guardava para a heroicidade portugueza.

Acinte e mui adrede quizera o Mestre experimentar o aífecto

que na capital do reino teria a sua causa, que era a d'elle, e

assim foi que espalhar fizera a nova de sua prisão nos régios

paços, quando por matar Andeiro alli entrara.

No tumultuar do arvoroto popular em sua prol viu D. João,

Mestre de Aviz, desabar violento o bispo de Lisboa D. Jorge

de Almeida e os seus, das elevadas torres e sineiras da sé, e

palpou os ânimos portuguezes, que para logo o elegeram e con-

firmaram Defensor do reino.

Mas a guerra ateara seus fachos, abertas nos batentes as portas

do templo de Jano.

Já se haviam ferido combates contra castelhanos
; já mando-

bres do montante de Nuno Alvares Pereira e golpes da espada

do Mestre de A\'iz tinham prostrado e ceifado larga messe de

vidas inimigas de nossa independência.

Era isso, porém, como ensaiar de victorias
;
que maior e mais

assignalado feito d''armas seria a coroa d"'aquellas heróicas faça-

nhas em terras de Aljubarrota.

Com D. João I de Castella passara por Coimbra um exercito

de trinta mil homens. Deixara alli a assolação por presidio, e

uma cauda de horrores por essas compridas doze léguas até

Leiria

!

A pouco mais de légua d'aquella pequena cidade, andada Azoia

e no sitio de S. Jorge, um punhado de Portuguezes, apertados

entre uns riachos, em palco estreito para a grande tragedia após-
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taram defender o passo ao intruso monarcha, que demandava a

capital do reino.

De dez mil combatentes, a muito contar, era o pequeno exer-

cito, se tal nome lhes cabe em mareia linguagem. De três con-

tra um dizem historias certas ser a proporção dos lidadores I

N^aquellas Thermopilas morreriam dez mil homens, ou ampa-

rando o choque tremendo da onda inimiga a levariam de ron-

dão até aos extremos arraiaes, desordenada e \encida, perecendo

com a pátria ou vivendo com ella e para ella.

Quiz o Deus de Aflonso Henriques que o lusitano Leonidas

alli não exhalasse o derradeiro alento. E, gloria a nossos maiores !

que sobrelevando vantagem á Grécia não tínhamos um só Leoni-

das na pequena hoste: o Mestre de Aviz e Nuno Alvares Pereira

valiam individualmente o heroe das Thermopilas, se os da Alia

dos namorados o não eram todos !

O anjo da victoria, baixando sobre a pequena hoste, tomara

o estandarte das quinas da mão do régio alferes, dera o grito

de Santiago aos nossos, e, n\im és não és, restavam do formi-

dando exercito mortos sem conto, despojos immensos, a derrota

e uma victoria I

Andava então o anno do Senhor de mil e trezentos e oitenta

c seis. A coroa dos reis portuguezes já tinha uma fronte em
que brilhasse, o sceptro vencedor da mourisma um braço para

o suster, e Portugal iniciada nova dynastia de bem auspiciada,

gloriosa e larga existência.



II

Nos régios paços de S. Martinho ' praticavam um dia, no

anno do Senhor de mil e quatrocentos e doze, três infantes filhos

de D. João I e de sua esposa a mui virtuosa e honrada senhora

D. Philippa de Lencastre : eram elles Duarte, Pedro e Henrique.

E pratica de nobres assumptos era ella ; que d''aquelles briosos

peitos, abertos e francos á mocidade com suas aspirações de

gloria, com seus estos de heroicidade, não pro^•ada ainda,

com seu amor a tudo quanto seduz a mancebos, ai náo podia

ser a conversação, ai não podia ser a pratica de uns dos mais

esmerados filhos doeste Portugal, que foi tanto como Sparta na

pureza, como Grécia no valor, como Roma na grandeza, com

que abarcou a dois mundos nos braços de gigante, que foi.

— Vão-se-me os olhos por essas agaas do Tejo mar em fora

!

Que eu não possa voar como a garça branca por esses ares

para conhecer a vastidão d"'estas aguas que o Senhor Deus ahi

tem em perpetuo movimento ! Irmãos Duarte e Pedro, quereis

saber um sonho que tive? dissera o infante D. Henrique.
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— Falae, falae, que muito nos aprazerão sonhos vossos. Tao
alheado pareceis sempre que bem podemos chamar ao \'osso

viver um continuado sonho, dissera D. Pedro, o irmáo segundo

genito.

— Depois que el-Rei nosso padre e senhor tréguas assentou

com Hespanha, em verdade vos digo, que vida ociosa deverá

ser a nossa. Imigos não hemos para combater, que já na Africa

adusta demora a mourisma e nos seus estados Gastella bellicosa.

Filhos do mestre d'Aviz valoroso devemos mostrar ao mundo
que d^elle somos filhos.

— Devemos, certamente; mas, o vosso sonho? Narrae, Hen-

rique, o sonho que houvestes, dissera D. Pedro.

-Sonhei que vira um dia a gloria cercada da aureola da

immortalidade. Afigurou-se-me haver surgido aquclla deslum-

brante imagem de um nimbo do nosso pátrio Tejo, erguer-se

magestosa e solemne em serena ascensão sobre as alturas das

torres da cathedral, e, fendendo o espaço, tomar depois a direcção

das africanas terras. Embevecido 'naquelle encanto, extactivo

'naquella scducção, attrahido d''essa imagem senti que me arras-

ta\a empós ella uma força occulta: preso a um seu raio lumi-

noso fui seguindo-a descuidado e alegre. Sobre as arcas d^Africa

conheci que parara o meu enlevo, librando-se algum tempo nos

ares.

Na terra distinguiam-sc uns pontos negros movediços e ouvia-

se vagamente o ccho de musicas tristes.^ Os pontos negros mo-

veram-se, caminharam um contra outro, confundiram-se em
maior volume, que ora se alargava, ora se contrahia, ora se me
antolhava diminuir de grandeza. Depois. . . depois nada mais vi.

A imagem que era o meu encanto, desfizera-se em vaporsinho

luminoso ; o raio que me prendia aquella imagem partira-se de

súbito, e eu cahi abruptamente cm uma terra nova desconhe-

cida, verdadeiro éden terreal de nossas crenças. Bastos arvore-

dos ensombravam rios enormes, repintalgados apenas de algu-

mas resteas do sol. Nas margens mil aves formosíssimas saltita-
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vam canoras na folhagem. Sobre a terra serpeavam cobras enor-

mes, e macacos grandíssimos, e animaes de mil espécies retou-

çavam alegres. Um povo bronzeado de tez, de costumes diver-

sos e diversas linguagens habita^'a aquella vastíssima e encanta-

dora região. Ubérrimo o solo, o ar temperado, uma primavera

eterna era tão encantadora terra, tão feiticeiro paraiso.

Acordei depois em estremecimento grande sobre o leito, dissi-

pado o meu sonho seductor no espalhar pelos ares d"'aquella

imagem querida.

— Sonhos assim tenho eu sonhado, redarguio o infante D.

Duarte, o herdeiro do throno; mas ai! queridos irmãos, a ima-

gem da gloria dos meus sonhos não tem o brilho fascinador da

dos vossos: é opaca e sem luz própria como a lua que nos

alumêa as noites escuras, espalhando-se calma e silenciosa nas

aguas do nosso Tejo.

— Similhantes são os meus, accudiu o infante D. Pedro. A
imagem que vejo 'nelles sobraça sempre um manto escuro: a

clamvde recamada d''ouro e pedrarias teni manchas singulares

de avermelhado parecer. . .

— Conversação de amores quiçá occupe os meus jovens prín-

cipes, dissera 'naquelle comenos a voz de alguém que nos apo-

sentos entrava.

— De gloria lembrae antes por acertar, que não são amores

para discussão de três, embora irmãos, respondera D. Henrique.

Falávamos de sonhos de gloria que havemos tido, João Affonso;

falávamos de um vago anhelar que nos traz cuidadosos e crentes

sem nenhum saber bem em quê. Explicae o que isto seja, veador

d*'el-rei D. João I, continuava o infante D. Henrique.

— Quereis que vol-o diga, illustres filhos d^el-rei ? Direi, sim,

em falas breves, de que dianteira na vida vos Iqyo eu algumas

décadas, e de experiência sei que anceio é o vosso: Qualquer de

vós, nobres mancebos, ora que sua alteza já tem assentadas

pazes com Castella, deseja purificar seu animo em um baptismo

de valor, combatendo os inimigos da cruz além dos mares, como
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soiam fazel-o vossos gloriosos antepassados 'neste solo, que é

nosso após sanguentos combates desde Coimbra ate Silves, no

extremo occidente. A parte rcalisavcl do sonho, que houvestes,

é uma expedição por mar sobre as terras mahometanas além do

Estreito, no qual os galeões portuguczes serão ponte fortíssima

entre Galpe e Abyla para a união de Africa a Portugal, á Eu-

ropa. Chimera chamo eu á segunda parte do sonho, que no

mundo não ha região como a encantada de vossos sonhos c

delírios.

— Uma expedição ! Onde os navios para ella ? Onde os ho-

mens ? Onde as armas ? João Affonso, tal como cu sonhava

dormindo o fazeis vós acordado, dissera D. Duarte.

— Não me cumpre contrariar-vos, real mancebo; guardac,

porém, em segredo a minha lembrança, e vós, senhores, te que

eu fale no caso a el-rei vosso padre.

— Sim, falae, falaremos todos, que não se me antolha de tão

impossível realisação a ideia de João AlTonso. Já ahi nos deixou

alguns navios nosso tio, que santa gloria haja, iniciando de tal

guiza o que nós poderemos e deveremos continuar. Vede argivos

c latinos como se fizeram grandes pós de se arriscarem ás aven-

turosas descobertas no mar. O mar ! Será elle que no vasto seio

conterá a segunda parte do meu sonho ? Quiçá seja assim, dis-

sera o Infante D. Henrique, radiante de fé viva.

E estes filhos mais velhos >ie D. João I, em companhia de

João Affonso, veador de seu pae, buscarani ao monarcha e pro-

pozeram-lhe a tomada de Ceuta, como o primeiro passo dado

sobre os mares para o caminho da índia e para o da immortali-

dade de seus nomes.



III

Com o anno de mil quatrocentos e quinze entrara para Por-

tugal o começo de nova era de glorias nacionaes. A monarchia,

que definhara no ultimo reinado, alentada por D. João I, e por

seus filhos, e por Nuno Alvares e por tantos, ia prestes attingir

o fastígio de imperecedora gloria, como o assumira Carthago an-

tes de Zama, Grécia, de Cheronea, Roma antes de Cumas.

O pendão que nos campos de Ourique conduzira as hostes

do primeiro Aífonso á victoria contra o Islamismo em breve

tremularia sobre os mares; prestes imporia nas terras d^Africa

o domínio portugucz, desfraldado pelo simoum de seus desertos,

ou pela brisa de seus mares.

Como as águias novas, emplumadas já, esvoaçam pipitantes

de vida no seu ninho materno, ensaiando de antemão audazes

voos após seus pães na vastidão dos ares, os filhos do Mestre
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de Aviz e rei de Portugal ensaiam no ninho seu paterno auda-

cissimos voos por esses mares nunca de antes navegados, anceiam

como ellas pelo momento de se abalançarem á vida de emprezas

grandes, empolgando para o Ghristianismo á religião de Mafa-

mede as cidades, os reinos, os mares que os banham.

Assim foi que D. Henrique, o sonhador de mundos novos, o

vidente do caminho das terras da aurora, costeando a breve

terra, que herdámos e ampliámos, e entrando a bocca do Tejo,

trazia do Porto, da Beira, do norte do reino, berço que o emba-

lara infante, uma esquadra de vinte naus, em que tremulava sua

divisa: talent de bien faire entre coroas de carrasco, com fortes

capitães e bravos soldados, que prestes corriam ao chamamento
de gloria, gloria que todos anteviam, que todos espera^^am, sem

conhecer o campo em que ceifariam os louros para suas frontes

immortaes. Moços e velhos, guerreiros de Aljubarrota e dos

Atoleiros accorrem ao chamamento, vestem armaduras, empu-

nham espadas e lanças e rejuvenescem com ellas

!

— Para descanço é vossa edade avançada, guerreiro do Mes-

tre de Aviz, dizia no Porto ao nonagenario Ayres Gonçalves de

Figueiredo o infante D. Henrique.

— Bem longe de mim tal pensamento, respondera o velho.

Em quanto o vital calor me aquecer os membros, emquanto eu

forças houver seguirei a toda a parte a cl-rci meu senhor.

E assim falara o esforçado Figueiredo, que não sabia para

que projecto guerreiro se olVerecia a D. Henrique com escudeiros

e infantes numerosos

!

Era que D. João I e os do seu conselho haviam jurado cm
Torres Vedras a guarda do sigillo da heróica empreza, a que o

amor da religião c da pátria e o alíecto a seus filhos o per-

suadiram.

Na Extremadura levanta gente para a expedição o infante D.

Pedro, de maguado recordar; Algarve e Oudiana obedecem a

sua voz, correm pressurosos a seu chamamento os, fortes trans-

taganos.
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Entre Douro e Minho appellida os povos para a guerra santa

o Duque de Barcellos, e superintende nas aguas do Tejo a boa

ordem da frota o infante D. Duarte.

Ferve o reino em enthusiasmo guerreiro: acabam-se as naus

de maior pujança nos estaleiros principaes ; nos secundários reina

a actividade. De estranhas terras manda el-rei vir a Portugal

galeões de alto bordo: tudo é azáfama nos arsenaes, tudo ale-

gria nos corações, mysterio é para todos o fim de tantos aprestos.

De França voam ao chamamento de gloria alguns fidalgos

aventureiros: da Allemanha outros seguem seus passos, e de

Inglaterra aporta a Lisboa o gentil homem Monido, ou Mondo,

com navios bem esquipados de viveres e chusmados de com-

batentes. 3

Era de ver como a ampla bacia do Tejo dava a lembrar os

ancoradouros de Tyro, e Sidon, e Garthago, e Veneza nos anti-

gos e modernos tempos senhoras do Mediterrâneo até ás colum-

nas de Hercules!

Mas, pestilência grande grassava no reino e na capital. Nem
preces de monges, nem plegarias do povo, nem mesinhas dos

ph3^sicos lhe oppunham antemuraes. O reino a carecer de seus

filhos e a peste a arrastal-os sem vida na flor d^ella ao tumulo

prematuro ! Quando a pátria se empobrecia de braços, para a

guerra chamava el-rei aquelles a quem o mal não attingira ! Dir-

se-hia que a peste e a guerra se haviam apostado extinguir

Portugal.

Entretanto se apresta a maior frota que vira o Tejo em
suas aguas. Galhardetes e flâmulas ondeiam nos mastros das

naus e galeões em volta das signas dos infantes, dos balsões dos

nobres e do pendão de S. Vicente.

El-rei vae dar o signal para sarpar ancoras e demandar os

mares. Rufam atambores, retinem trombetas, o momento é

próximo. 'Nisto cae sobre Lisboa de improviso, como se fora

presagio de grandes males, uma nova tristíssima. A rainha D.

Philippa succumbira em Sacavém aos golpes da peste.
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Era então o dia dezoito de Julho de mil quatrocentos e quinze.

Transmutam-se as alegrias da expedição em tristezas de orfan-

dade, arreiam-se galhardetes e flâmulas, as signas e o os balsões,

cobrem-se de burel branco os filhos de el-rei e os nobres corte-

zãos, a expedição suspende-se, ou annulla-se.

Pomposas exéquias no dia seguinte tributam o derradeiro

preito á rainha de Portugal.

Em Alhos Vedros estava el-rei D. João I. Das praias do

Rastello seguia Tejo acima pela calada d^alta noite a galé dos

infantes, e no sabbado, vinte do mez, conferenciavam com el-rei

seus filhos sobre a grande expedição. — Voltae ao Rastello,

meus filhos, dizia o monarcha, buscae os do vosso conselho e

vinde dizer-me que parecer é o d'elles.

Triumphára o partido da expedição. El-rei desce o Tejo na

galé do conde de Barcellos, entra na capitaina real, manda levar

ancoras do sitio de Santa Catharina, e no dia vinte e cinco

deixa a armada aquelle pouso, em que estivera surta, e vae

ancorar á foz do Tejo defronte do Rastello, onde mais tarde

a piedade de D. Manuel fundara a magestosa casa dos Jerony-

mos, livro dos nossos feitos aberto em pedra, onde cada lavor

é uma estrophe sublime do grande poema das portuguezas

glorias.

Esplende o dia vinte e seis de Julho. As margens do Tejo, as

collinas propinquas offerecem espectáculo formoso. Milhares de

pessoas cobrem o solo attrahidas de perto e longe pela saída da

grande frota. Na tolda da nau real scena de religiosa devoção

se patenteia: el-rei, de joelhos, sem capacete na cabeça exora

ao Deus dos combates que propícios lhe sejam os mares e os

fados adversos, e nas praias coalhadas de gente milhares e mi-

lhares de mãos erguidas para o ceu imploram graças e bênçãos

para a armada portugueza. '' El-rei levanta-se e com elle os que

o cercavam.

— Martim Paes, que Deus attenda tuas orações e meus rogos,

e bemfade a empreza em honra sua.
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A um signal de D. João I começam de sarpar ancoras mais

de duzentos navios. Espectáculo deslumbrante offerece então a

foz do Tejo ! Como um bando de alcyones volitando contentes

sobre as aguas, mais de duzentos navios desfraldam vellas e

bandeiras a um terrenho de feição. Musicas a bordo, alegrias

e esperanças : de terra o alarido de mil adeuses, o arruido de

mil suspeitas e o echo de — Boa viagem— cruzam no ar com

os sons de mil trombetas e clarins. A armada vae surdindo a

barra e vogando ao largo por aproar ao sul nas pandas asas

de nordeste fresco. •

— E que ninguém saiba para onde voga el-rei ! dizia uma voz.

— Vae sobre Nápoles e Sicilia, respondia um petintal já velho

e trôpego.

— Nada é : vae para a Palestina, onde el-rei quer cumprir um
voto que fizera em Aljubarrota, visitando Jerusalém e comba-

tendo seus possessores, respondia outro.

— Nemja isso I acudia uma velha matrona ; o senhor rei vae

contra o antipapa de Avinhão, que Deus não o quer por seu

representante na terra.

— Quão mal avisados estaes, boa gente, dizia um velhote de

conta, grave e serio: El-rei vae contra Hollanda, á qual de-

clarou guerra.

— Era má que tal fosse ! Hollanda não fica para o sul, redar_

guiu o ententido petintal.

— Entrementes que taes conjecturas se faziam em terra, a frota

cortava o mar para o sul. Eram-lhe favoráveis os ventos, e no

dia vinte e sete dobrava o cabo de S. Vicente e surgia em La-

gos, onde el-rei pojava. Alli pregara frei João de Xira a bulia

da cruzada contra os mouros, e daquelle porto surdia três dias

depois a grande armada demandando o Estreito.

Calmaram os ventos e el-rei fora constrangido a permanecer

em Faro até ao dia sete de Agosto. Antes do anoitecer do dia

nove avistaram os da esquadra a costa africana, além do Estreito,

e perto do meio dia do seguinte ancorava toda ella em Aljeciras.
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Sobre Ceuta já navega el-rei de Portugal; mas os ventos de

ponente sopram travessões e arrojam para levante até Málaga

grande parte da frota, apenas permittindo ancoragem nas aguas

da cubicada Ceuta aos pequenos navios e galeras.

Ceuta ! empório poderoso da mauritania, d'onde sobre a

Hespanha christã e godo-romana sairam frotas numerosas de

conquistadores; cidade opulenta de mesquitas, de palácios, de

estabelecimentos industriaes e scientificos, recostada entre teus

sete montes como sultana favorita por mil encantos ; metrópole

do commercio de grande parte da culta Europa, onde Inglaterra,

c França, e Veneza e todo o Oriente, das columnas a dentro,

vinha trazer seus productos em escambo de teus preciosos teci-

dos, tens de defronte de ti um inimigo poderoso ! Em tuas aguas

se pavonea o pendão da cruz irreconciliável inimigo do crescente

do teu Propheta I Tem cautela com os seus guerreiros, que se

no mais alto de teus muros se arvora o estandarte das quinas,

ai de tua liberdade, padrasto do Islam !

Chegou a vez de medires a pujança do braço lusitano em

tuas próprias terras, Marrocos avassaladora das Hespanhas ! A
prole dos homens fortes, que te arrojaram do Algarve no extremo

occidcnte da Península, ora te vem por vez primeira pedir con-

tas de longa data, e se defronta comtigo, ó Ceuta poderosa

!

A voz de um velho dos teus prophetisa-te o captiveiro: teus

dias são contados : defende-te heróica, e lega ao menos á poste-

ridade, se houveres de succumbir na lucta, o valor de teus guer-

reiros d^outr^ora, dos conquistadores da Hespanha, ó Ceuta

opulentíssima I

^

E tu, velho Çala-ben-Çala, descendente guerreiro de reis da Hes-

panha mussulmana, e governador de Ceuta, se não tens forças para

arrostar o valor portuguez no ataque d^esses muros, salva-te ao

menos com honra, busca o deserto, e que Allah seja comtigo!

Reúne a dispersa frota; mas, novo temporal dá sobre ella e

a obriga a se afastar das aguas de Ceuta em demanda de Alje-

ciras. AUi se dividem os votos.
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— Adverso nos é o mar; voltemos ao reino! alguns diziam.

— Não é, respondiam outros. Ao mar! A Ceuta!

Era o dia vinte de Agosto. El-rci, de quem dependia o segui-

mento ou a desistência da empresa, mandara remar para Ceuta,

lançando os últimos dados sobre a sorte d^aquella praça. Apon-

tara nos horisontes da manhã a estrella d 'alva do dia vinte e

um de Agosto e logo a serena claridade precursora de averme-

lhado rubor. Despontara o sol brilhante mas ardentíssimo, vin-

do bater de chapa na armada portugueza, surta em linha para

o desembarque, d^onde armas bem assacaladas chispavam raios

reflectes do sol nascente, como se já fora o recochete contra os

mouros da primeira arma, que nos jogara o africano clima.

Resoam trombetas, rufam tambores, el-rei dera ordem ao infante

D. Henrique para o desembarque, e ordenara que o seguisse

seu irmão D. Duarte. Ninguém mais poderia desembarcar sem

que D. João I visitasse a esquadra toda. No plano de ataque

deveriam os nossos apoderar-se das alturas de Almina. De ap-

proximada légua em comprido é o solo d'esta ilha ligada a Ceuta

por uma ponta de terra. Alli deveria desembarcar o infante D.

Henrique com os seus homens de armas, por deliberação d^el-

rei, antecedentemente tomada em Lisboa. ''

O sol dardejava já seus raios ardentíssimos quando o Infante

e os seus das naus e galeras começaram de saltar nas lanchas e a

vogar para a praia, coberta de mouros armados para lhe vedar

o desembarque.

Era de ver a faina dos remadores christãos por attingir a

praia sem demora, e a algazara dos mouros redemoinhando em
terra e vociferando chascos e offensas aos nossos ! Já da lancha

de João Fogaça, veador do conde de Barcellos, era lançada á

praia uma prancha, e Ruy Gonçalves, perto d^elle, põe pé cm
terra correndo por outra, seguido dos seus; este pela prancha,

aquelle, saltando da lancha na praia, aquelPoutro mettido nas

aguas, que a impaciência doestes guerreiros por combater não

consentia estéreis delongas. Alem mais, por dividir aos ousados
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mouros, que nos molestavam com um chuveiro de setas e aza-

gaias, o infante D. Henrique, o denodado fillio de el-rei, attin-

gia o solo arenoso com poucos dos seus. Já são em terra João

Fogaça e Ruy Gonçalves, já se precipitam sobre a chusma im-

petuosos, qual brandindo a lança, qual a espada, qual a besta e

acha d''armas. Por entre a multidão passam os nossos ceifando

vidas a um lado e outro, abrindo assim passagem ao Infante e

aos seus, e aos que, uns apôs outros, iam desembarcando ainda.

A lucta é travada terrível na direcção de Almina, para onde

os nossos convergem. De repente, defronta-se Ruy Gonçalves

com um mouro extraordinário de formas, gigante em forças, me-

donho no aspeito e prostra-o ás lançadas.

A mourisma, ao ver cambalear e cahir aquelle dos seus, con-

funde-se uni pouco, torvelinha desordenada, cede um tanto.

Recrudesce nos nossos o alento, dão mais rijo nos mouros,

accommettem precipites. Os mouros retrocedem.

A este tempo desembarca o infante D. Duarte, corre ao irmão,

com os poucos que trazia, encorpora-se-lhe a poder de lucta

tenacíssima, e, pouco depois, as alturas de Almina estavam em
poder dos nossos e Ceuta mortalmente ferida no coração

!

Os dois irmãos, com trezentos homens portuguezes, após

breve contrariedade de pareceres, deliberam não esperar alli a

el-rei, com o mais grosso do exercito, mas carregar de novo

sobre os mouros amontoados á porta de Almina, antes que elles,

reunindo maiores forças, os fossem accommetter no terreno con-

quistado. Trombetas e tambores restrugem os ares, e o infante

D. Henrique, bradando por S. Jorge e por Sant'Iago, rompe
sobre a multidão com seos soldados.

Sc na historia não houvesse exemplo de trezentos guerreiros

prostrarem a milhares, por seu esforço sobrehumano, como os

trezentos spartanos nos arraiaes de Xerxes, os nossos trezentos

dariam ao mundo esse exemplo famoso.

A frente da turba dos mouros, um combatente de extraordi-

nária estatura, de negra tez, cabellos crespos, compridos c bran-

4
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cos dentes, lábios grossos como se fora ethiope, armado de uma
funda e totalmente nu pretendia oppor um dique ao avançar

dos christãos ! Vasco Martins de Albergaria vacilla um instante

assombrado de tamanho vulto, ao tempo em que o mouro lhe

despede á cabeça a terrível pedra da funda gigantesca.

A pedra parte rechinando, bate na viseira a Vasco Martins

com tanta força que lhe faz dar um gyro ao bacinete em torno

da cabeça, mas não o prostra! Apenas o contunde no rosto.

De repente, Vasco Martins, estimulado da offensa, envida seu

alento 'num supremo esforço, corre ao gigante, que novo tiro

rodeava já, crava-lhe o peito com a forte lança e prostra o po-

deroso adversário

!

Com tal Ímpeto bem ordenado fora o accommetimento que

os mouros, depois de encarniçada lucta e defensa, se atemorisa-

ram, e recuaram, demandando em tropel a porta de Almina, a

qual, na perturbação, não poderam fechar aos christãos, que os

acutilavam de perto. Das muralhas cho\àam armas de arremêço,

que muito incommodariam aos nossos, se após Vasco Martins, o

primeiro que entrou em Ceuta, não se precipitassem pela porta

na cidade os trezentos ou quatrocentos combatentes da cruz.

Era entrada a grande cidade ! Mas, que de prodígios de va-

lor não seria mister obrar ainda para vencer multidões immen-

sas de mouros, que combatiam desesperados por Allah, pelos

lares paternos, pela familia e fazenda em perigo imminente ?

Nas estreitas ruas, coalhadas de mouros, era preciso aos

nossos ir abrindo passagem á ponta de espada e lança sobre

montões de cadáveres, que atraz ficavam ! Em breve ganhara o

infante D. Henrique a rua direita, após uma altura, e logo ou-

tra e outra parte da cidade, e o herdeiro do throno attingira o

mais alto ponto da cidade, denominado Cesto.

E a lucta cada vez mais renhida e sanguinosa, e os mouros

a desembocarem aos centos de cada rua em busca dos nossos, e

D. João I, de cota vestida, arnez nas pernas e uma barreta na

cabeça no seu bergantim a percorrer a frota socegadamente!
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O que seria de vós, valentes infantes, esforçadíssimos caval-

leiros, se vos não fora propicia a sorte? Coragem! Ceuta é

vossa. El-rei ao notar a confusão á porta de Almina ordenara,

finalmente, o desembarque de todos com amor pressa, receiando

que a melhor fosse aos mouros. El-rei é comvosco !

*

D. João I chegara á porta oriental da cidade, e ordenara a entra-

da e o accommettimento d^ella por todos os pontos accessiveis.

Instantânea se estende a lucta a todos os ângulos da grande

cidade.

Em cada rua uma defensa e um ataque, em cada praça uma

batalha e uma victoria!

Espectáculo imponentemente terrível ! Os gritos d'accommet-

ter; os gemidos dos moribundos; trombetas a resoar; o tinir de

espadas em alfanges e agomias; ruas inteiras e praças alastradas

de mortos, e a onda triumphante a passar, a passar e a vencer,

quadro era pasmoso de contemplar

!

Aqui uma façanha, acolá um prodígio de valor, além um
assombro ! Retrocedem os nossos em desordem ante multidão

maior, c um só homem, ó maravilha de humano valor! o infante

D. Henrique atravessa por entre os prófugos e faz sosinho frente

a centos de mouros, e sustcm-nos a golpes de montante, e res-

tabelece a ordem e dá valor aos nossos, que o conheceram na

passagem e logo voltaram a lhe dar apoio e mortes á mourisma !

Horas depois Ceuta era tomada aos mouros; era concluído o

primeiro canto da sublime epopeia de heroicidade naval dos por-

tuguezes, era, finalmente, chumbado aos mouros de Ceuta o pri-

meiro elo da extensa cadeia de conquistas ao longo d^Africa,

que deveria terminar no paraíso da índia presa por elo de ouro

ás portas de Calecut ! 9

Faltava apenas render graças ao Deos dos exércitos. No do-

mingo seguinte, na grande mesquita de Ceuta, sagrada ao culto

christão, dobravam ao romper do dia dois sinos, que os mouros

da cidade de Faro nos haviam levado, convidando os nossos a

ir ao Templo dar graças ao Creador por tamanha mercê.
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Ao resoar de mil trombetas e de outros bellicos instrumentos,

já para a mesquita se encaminham el-rei e seus filhos e os esfor-

çados cavalleiros da famosa entrepresa. Ouvida missa e ser-

mão, e um solemne Te Deiim bem contraponteado por toda a

cleresia da armada, D. João I de Portugal terminava a empresa

da tomada de Ceuta por aquella manifestação solemnissima do

triumpho e victoria do christianismo sobre o Islam; accrescen-

tava a seus titulos o de senhor de Gepta; armava cavalleiros a

seus distinctissimos filhos, cingindo-lhes as espadas que á beira do

tumulo lhes dera a mãe ; conferia o mesmo grau a muitos esfor-

çados fidalgos e havia indicado a todos o caminho de maior

gloria ao longo de Africa e na vastidão dos mares, ainda virgens

de quilhas e sondas !

'"

FIM DO i." QUADRO



NOTAS

' Paços de S. Martinho.

Por este nome eram designados os paços reaes, onde hoje está o Limoeiro.

Também foi designado aquelle edifício por palácio da moeda, e depois que

D. João I 'nelle assassinou ao conde de Ourem e 'nelle viveram mais tarde

seus filhos, se chamou paços dos Infantes.

No reinado de D. Manoel foram estes paços convertidos em casa da sup-

plicação e cadeia civil.

Toríugal ant. e mod. tom 4."

pag. 123 e 124.

2 . . . com escudeiros e infantes numerosos

!

«E sedo asim no Porto metido a fardagem de gerra e géte em sua frota,

veo \m Fidalguo velho por nome Aires Góçalvez Figueiredo, e seria de no-

vêta anos, bem desposto e com boa cõtencmça, e com húa cota de malha
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vestida, e com muitos Escudeiros mui bem cõcertados, que parecia homem
de mui pouca idade em seu bom coraçam. O Ymfamte quamdo o vêo come-

çou de se ryr, e lhe dixe : Homem de tãtos anos devera tomar repouso de

tamtos trabalhos. Dixe o Cavaleiro : Se os membros por re:{áo da idade em-

fraqiiecerão, a vontade nom he agora menos que nos outros trabalhos que eu

levei com vosso padre; e por certo eu nom poderá haver mais hórradas em-

xequias pêra minha sepultura, que amte de meus dias serem findos em aqueste

feito; e com estas palavras se meteo na frota. E pelo mesmo modo dous

Escudeiros Baonezes, que servirão nas gerras de Castela, estes erão muito

velhos, e mui esprementados na gerra, a quem o Ymfãte avia por escuzos e

que nom tinha armas; e eles diserão, que armas tinháo com que se servirão

a El Rei seu pai, que aimda as tinháo guardadas ; e asim tinhão mui boas

temças d'El Rei seu padre que milhor o servirião na gerra que nom nas

logeas frias do Porto; e que sua mercê o veria ao diâte suas obras mais que

palavras; e o Ymfamte os deixou emtrar na frota, visto suas vomtades.»

Paginas 212 da chronica d'Acenheiro

nos Ined. da Academia, t. V.

3 « alguns aventureiros.

«Hi3 Duque d'Alemanha cõ sua géte que veo, e por lhe nom dizerem

aomde avia dir esta frota, e porque lhe nom diseraõ se tornou pêra sua

terra. O Barão d'Alemanha fiquou com corenta Escudeiros Fidalgos, gétis-

homens que bem o fiseraõ nadita yda. Assim ficaram três Fidalgos de Fran-

ça ; a saber Arredétaô e Peri Batalhe e Gibotalheu, mui bós cavaleiros que
o mui bem fizeraó. Também foi nesta frota hum rico sidadão d'Ymglaterra,

que chamavaó Monido com sinquo nãos e muitos archeiros.»

Acenheiro, chron. nos Inéditos

da Academia, pag. 218.

* «... mãos erguidas para o céo.

. . . Quidam ad littora concurrere, et manus ad ccelum tendentes, a Deo
por suis victoriam exposcebant.»

Matheus de Pisano, De Bello

septensi nos Inéditos de His-

toria etc, pag. 39.
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5 «A armada vae surdindo.

O numero de fidalgos que foram na expedição é superior a cem, e diz

Acenheiro

:

«Os que hião de Portugal, e de fora sam os seguintes:

Rei Dom João, Ymfáte Dom Duarte, Ymfáte Dom Pedro, Ymfáte Dom
Amrrique, o Cõde de Barcellos, Mestre de Christo Dom Lopo de Souza,

Prior do Crato Dom Frei Álvaro Gõsalvez Camelo, o Códestabre, Dom Lan-
çarote Almirãte, o Manchai, Gõçalo Vaz Coutinho, Dom Pedro Alferez de

Dom Fernamdo de Bargãça, Dom AíTonço de Cascais, Dom João de Castro,

Dom Fernaódo seu irmão. Dom Álvaro Pirez de Castro, Dom Pedro seu

filho. Dom João de Loronha, Dom Emrrique seu irmão, Martim AtTomsso de

Melo Garda Mor, João Freire d'Amdrade, Lopo Alvarez de Moura, Affonso

Furtado de Mêdóça Capitão, João Gomez da Sillva Alferez d'El Rei, Gil

Vaz da Cunha, Dom Gomez da Silva, Gomçalo Anes de Souza, Pedro Lou-
remço de Távora, Álvaro Nogueira, João Alvarez Pereira, João Rodriguez de

Sá, Martim Vaz da Cunha, AlTóso Vaz de Souza, João Lourcço, João Af-

fomso de Santarém, Nuno Martimz da Silveira, Aires Gomçallvez de Figuei-

redo, Gomçalo Nunez Barreto, Álvaro Médcz Silveira, Medo Affóso seu

irmão. Dom Lopo de Souza, Gõçalo Anes d'Abreu, Gõçalo Gomez d'Aze-

vedo Alcaide Mor d'Alemquer, João Memdez de Vascomcelos, Rui de Souza,

Nuno Vaz de Castel Bráco, Lopo Vasques, Pedro Vasques, Gil Vasques,

Pedro Rodriguez, João Soares, Rodrigo Fernãdez Coutinho, Álvaro Pereira,

sobrinho do Comdestabre (aquele cujos filhos tiveráo carreguo da criação

d'El Rei Dom AtTomso, ao diãte se dirá) Gomez Martims de Lemos, João Af-

fomso de Brito, Diogo Alvarez Mestre Sala, Luiz Alvarez Cabral, F'ernão

d'Alvarez seu filho, o Doutor Martim Dosem, Diogo Fernãdez d'Almeida,

Diogo Soarez d'Albergaria, Álvaro da Cunha, Allvaro Fernãdez Mascarenhas,

João AfTõso d'Alamquer, Gõçalo Pereira de Bouzela, Rui Vaz seu irmão,

Gomçalo Pereira das Armas, Lopo Dias d'Azevedo, Martim Lopez d'Azevedo,

Fernão Lopez d'Azcvedo, João Soarez (estes irmãos de Nuno Vaz) Rui Go-
mez d'Alva, Garcia Moniz, Pai Rodriguez d'Araujo, João Fogasa, Vasco
Martimz de Carvalho, P^crnão Vasques de Siqueira, Fernão Gomçalvez
d'Arca, Estevão Soares de Melo, Mem Rudriguez de Refois, Vasco Martimz
d'Alvergaria, João Vaz d'Almada, Pedro Vasques, Álvaro Vaz e seus filhos,

Allvaro Gonçalvcz d'Ataidc Governador do Ymfamte Dom Pedro, Vasco Fer-

namdez d'Ataidc Guarda do Ymfáte Dom Amrrique, Pedro Gomçalvez Ma-
lafaia, Luiz Góçalvez seu irmão, João Rodriguez Taborda, Pedro Gomçal-
vez de Cerutelo, João de Taide, João Pereira, Pedro Pexoto, João Pexoto,

Bembem de Barbuda, Pedro Anes Lobato, Rui Vasquez Ribeiro, Diogo
Lopez Lobo, Álvaro Anes de Sernache, Álvaro Ferreira que depois foi Bispo
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de Coimbra, Gomez Ferreira, todos estes Senhores Fidalgos erão capitais de

gemte muita ou pouqua.»

Paginas 216 da chronica de Ace-

nheiro nos Inéditos, etc. t. V.

D'aquelles guerreiros existem em Évora, onde escrevo estas linhas, a cam-

pa de um, e uma memoria de outro.

Na capella do Senhor Morto da Sé, defronte da casa capitular existe o

tumulo de Vasco Martins de Mello. Está embebido na parede apenas com
escaca porção de fora: é de mármore e apoia-se em dois leões. Tem este

epitaphio em gothico quadrado

:

ANIVERSAIRO POR V.CO MIZ DE MELO

Na collecção epigraphico-archeologica no jardim de Evora existe esta

inscripçaõ, relativa a outro d'aquelles cavalleiros. Em gothico monachal se

lê assim

:

ESTA : CAPELA : MANDOU : FAZER

FERNAN : GONCALUIZ : DARCA

SCUDEIRO : E COMECOUA : HE

ACABOUA: FRANCISCO DÕIZ

meestre: dobras: de: pedr

arl*^ : he ; foi acabada : era

DE : MHL : HE : cccc : e : xvi : anos.

Esta pedra tem ao lado um escudo com as armas dos Arcos como as des-

creve Villasboas Sampaio

:

«O escudo esquartelado, ao primeiro de ouro uma faxa vermelha. O segun-

do enxequeíado do primeiro e segundo, de três peças em faxa: assi os contrá-

rios : tymbre híi galgo preto, que se pinta do elmo, com húa coleira empeqiie-

tada de ouro, e vermelho.»

Fora esta pedra de uma capella do demolido convento de S. Domingos.

6 «A voz de um velho dos teus . .

.

Estando Afõço Furtado, Capitão, no chafariz dos cavalos de Cepta, hum
Mouro muito velho de bem cem annos lhe perguntou de donde era, e elle

dixe: de Portugal: Dixe o Mouro: Bem o sei que és Português; mas donde?

dixe: De Lisboa: repricou o Mouro: Qiie bem hajas, cristão, que me digas

verdade do que te perguntar; que Rei reina agora em Portugal? dixe: El
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Rei Dom Pedro: que era pae deste Rei Dom Joam porque este vira AfFonso

Furtado em vida dElRei Dom Pedro ymdo lá com seu pae moço; e o mouro
dixe: Que filhos tem? Dixe Affonso Furtado: O Imfáte D. Fernãodo, e Dom
João e Dom Denis, e nom mais; e o Mouro dixe : di:{e a verdade? e elle dixe:

tem outro menino bastardo, que delle noyn faixem conta: dixe o Mouro: Ese

he o que ade dar de beber ao seu cavalo neste chafari:^, e tomar esta cidade

de Cepta; e elle e a sua geração hão de destruir a Ceita de Mafamede: e

ysto dixe o Mouro com grande chouro.»

Acenheiro, chron. nos Inéditos

da Academia, t. V., pag. 206.

" deliberação d'elrei. . . tomada em Lisboa.

É interessante a scena havida em Lisboa na volta de Ceuta do Prior do

Crato, Álvaro Gonçalves Camello, e Affonso Furtado

:

«... El Rey então perguntou novamente ao Prior algumas circumstancias

tocantes á descripção da cidade e elle lhe disse : que não podia responder-lhe

sem que primeiro lhe troxessem quatro cousas, que eráo duas cargas de área,

huma pessa de fita, meyo alqueire de favas, e huma escudella.

A cujas palavras El Rei se rio, e disse para os Infantes : Temos aqui o

outro com as suas profecias, e voltando-se para elle, lhe mandou com mais

severidade, que lhe respondesse a propósito ao que lhe perguntava : Senhor,

tornou elle, eu não costumo ^ombar, e muito menos comvosco; mandai-me tra-

zer o que pesso; e vos darey resposta cabal ao que me perguntaes

El Rey vendo então que a algum fim que elle não percebia se destinava

tão repetida instancia, ordenou que se lhe desse tudo o que havia pedido,

e elle fechando-se em uma casa com aqucllas cousas todas, formou de área

o monte, em que está situada a cidade que fundou sobre ella da mesma
sorte que era, cingindo-a em lugar de muralhas, com a fita e sinalando-lhe,

e destinguindo-lhe as torres e casas como também as ruas com as favas, de

modo que chegou a fazer huma tal demonstração com esta planta da Praça

que por ella veio El Rei no cabal conhecimento do que queria saber.»

Silva, Memorias etc, T. III,

pag. 1413 e 1414.

" Elrei é comvosco ! . .

.

O descontentamento dos guerreiros que estavam abordo, por não pode-

rem desembarcar foi grande, como grande fora o erro de D. João I em tanto

5
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demorar o desembarque. Se não fora o grandíssimo valor dos infantes D.

Henrique e D. Duarte e dos seus homens d'armas; se a investida dos mou-

ros tem sido mais enérgica e melhormente ordenada, os trezentos portugue-

zes poderiam ser victimas do seu poder enorme, e D. João I contemplaria

da tolda da nau capitaina a triplice hecatomba d'aquelles heroes. No inopi-

nado do assalto a Ceuta; no simulado ataque a diversos pontos da cidade;

na desprevenida guarnição, fora tal o pânico dos mouros que até aberta

deixaram aos christãos a porta d'Almina! O chronista diz assim:

«Nom era pequena a trigança, que tinham todos aquelles que estavam

para sahir em terra & saber que enveja, & cubica, nom eram mui longe da

mayor parte d'elles, porque os fidalguos e gentishomês desejavam de ser na

companhia dos que entraram primeiro na cidade, aos quaes parecia q. o

agradecimento daquellas cousas, em que elles mais trabalhasse, todo seria

nenúm pois que nõ foram naquella dianteira, e a elles nom contavam ne-

nhuma cousa por grande senom aquella entrada que os primeiros fizeram

na cidade, & os populares auiam grande tristeza por a cubica das riquezas

que pêsauam, que os outros tinhan, & diziam em suas vontades que todo

seu trabalho fora despezo em vam, porque elles auiam de ficar sem parte de

tamanhas riquezas, como criam que auia 'naquella cidade, Amigos deliam

elles, foram Id muito em boa hora os q. vieram em companhia do infante D.

Enrique na frota do Porto, que toda fama & proueito desta demanda fica

com elles, em pêro assi trabalhamos nos, & despendemos como cada hum, e

elles apanharam o ouro, & prata & toda a outra riquet^a, & nos chegaremos

ao esbulho dos almadraques velhos & doutras cousas de semelhante valia.»

Azurara, chronica, pag. 217.

9 Presa por elo de ouro ás portas de Calecut.

«... Ceuta fut le premier anneau de la longue chame que des marins

portugais tendirent autour de la cote d'Afrique, et dont le dernier, scellé

d'or, se rattachait au paradis de I' Inde.»

Schaefer, Histoire, pag. 4o5.

•o mares ainda virgens de quilhas e sondas.

Parece hoje cousa averiguada que os antigos navegadores não dobraram

o cabo da Boa Esperança, ou, se o dobraram, de tal modo se perdeu a me-

moria exacta d'esse facto que aos portuguezes pertence esse commetimento.
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A doutrina do Périplo de Hannon, modernamente criticada, apenas admitte

uma navegação ao longo da costa occidental d'Africa além da columnas de

Hercules até ao cabo de Não, ou, quando muito, até ao Cabo Lopo.

A viagem de Sataspes só poderia ter chegado á Libya, e a de Polybio ao

principio do monte Atlas Maior.

A grande frota de Salomão, que lhe trazia muito ouro e pedras preciosas

da região d'Ophir, partindo esquipada por marinheiros Tyrios do porto de

Asiongaber no mar Roxo, se circumnavegasse a Africa viria entrar o Estreito

e fundear em qualquer porto do Mediterrâneo. Mas, como isto não consta,

nem se sabe ainda hoje ao certo o logar da decantada região d'Ophir, e

porque mares navegava a frota que a Salomão trazia tantas riquezas, segue-

se que não podemos admittir a circumnavegaçáo d'Africa feita 'naquelles

tempos.

Com os Périplos de Meneláo, Magão, Necho e Eudoxo dão-se também

incertezas e duvidas grandes. O mesmo acontece com os demais. Assim,

cremos justificadas em parte as palavras com que termina o quadro da

Conquista de Ceuta.

Leia-se a Memoria de António Ribeiro

dos Santos no tomo 8." das de Litte-

ratura da Academia, pag. 827 e seg.
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